
أربككع ، أربعككة ممكككن أربعة وهي ) الةية) العلم أوتوا الذين (( ويرى 
: أربككع ةيقال أن الصواب آةية وخمسون خمس أو أربع وهي ، الصواب هذا

الهجككرة قبكل نككزل الككذي هكو المشكهور علكى المكككي كذا إل مكية قوله ،
ل بككالزمن والمككدني المكككي الجمهور فيعتبر الهجرة بعد نزل ما والمدني
: وقككوله مكككي فهو قبلها كان وما مدني فهو الهجرة بعد كان فما بالمكان

مككن شيء استثناء ةيقبل ل أنه لنا ) سبق) العلم أوتوا الذين (( ويرى
فجميككع مكيككة الصككورة كككانت إذا أنككه أي بدليل إل والمدنية المكية السور
بككدليل إل مدنيككة آةياتهككا فجميككع مكيككة كككانت وإذا بككدليل إل مكيككة آةياتهككا

كككان إذا وصلناها إذا تعالى الله شاء إن ننظر الةية لهذه المؤلف فاستثناء
. فل وإل قبلناها المدةينة في نزلت أنها على ةيدل دليل هناك
تقكدم البسكملة الرحيكم الرحمكن الله بسم )  قبل) لله (( الحمد:  قال
فككي بهككا ةيؤتى أو للفصل بها ةيؤتى وجل عز الله كتاب من مستقلة آةية أنها
بينها بسملة تنزل لم لنها بسملة فيها ليس فإنه براءة في إل السورة بدء

لن بمحكذوف متعلككق والمجكرور الجار أن لنا وسبق فتركت النفال وبين
وكل معمول والمجرور الجار أن إذ بشيء ةيتعلق أن لبد ومجرور جار كل

مككن لككه لبككد فككإنه ومجككرور جككار فكككل وعليككه عامل من له فلبد معمول
لل ةيكككون أن إما والمتعلق الظرف وكذلك به ةيتعلق شيء أي متعلق أو فع

لل المتعلق ةيقدر هنا الفعل بمعنى ما ل ولككذلك العمككل فككي الصككل لنه فع
إل عملككه ةيتككم ل شككيء وكككل بشككروط إل الفعككل عمككل الفعككل غير ةيعمل

جككار كككل ، الن انتبككه العمككل عككدم عككدمه الصككل لن ذلككك فإن بشروط
. له لبد ومجرور
: ...... الطالب
 ؟ : علل الشيخ

: ..... الطالب
، عامككل مككن لككه لبككد معمككول وكككل معمول والمجرور الجار : لن الشيخ

لل ةيكون أن إما المتعلق لل نقككدره وهنككا الفعككل بمعنى ما أو فع ؟ لمككاذا فع
والمصككادر كالسككماء الفعككال غيككر ولهككذا الفعككال العمل في الصل لنه

بشككروط بككدون فيعمل الفعل أم بشروط إل الفعل عمل تعمل ل وشبهها
لا ونقدره لا الفعل أي نقدره ، متأخر : لفائدتين والمجرور الجار عن متأخر
. الله اسم بذكر بالبتداء : التيمن الولى الفائدة
لا العامككل فنقدر الحصر على : الدللة الثانية الفائدة لا متككأخر لهككاتين نظككر

لل ونقدره الفائدتين لا فع لل فنقول خاص بسم التقدةير القراءة ابتداء عند مث
آكل الله بسم الكل وعند أتوضأ الله بسم التقدةير الوضوء وعند أقرأ الله

لا نقدره وإنما وهكذا عككام نقككدره أن ةيصككح المقصككود علككى أدل لنككه خاص
فصار أولى الخاص ولكن أبدأ الله بسم أو أبتدئ الله بسم التقدةير فنقول
وهنككا التعليل وعرفنا خاص ، متأخر ، متعلق من لبد أمور ةثلةثة الن عندنا
اللككه أسككماء مككن اسككم بكل المعنى فيكون فيعم مضاف مفرد الله باسم
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أي لنهككا السككماء مككن غيككره دون الرحيككم الرحمككن ذكككر وناسككب أبتككدئ
أتبع فلهذا الرحمة للستعانة ةيكون ما وأنسب للستعانة بها ةيؤتى البسملة

قيككل مككا أصح هذا الله أصله والله الكرةيمين السمين بهذةين الجللة لفظ
النككاس مككن الهمككزة حككذفت كمككا السككتعمال لكككثرة الهمزة وحذفت فيه

وأمككا وأخيككر أشككر وأصككلها وخيككر شككر مككن الهمزة وحذفت أناس وأصلها
وتعككالى سككبحانه رحمته سعة على دال الله أسماء من اسم فهو الرحمن

كلمككة فككي ذلككك وانظككر والمتلء السككعة علككى ةيككدل فعلن الرحمككن لن
هككذه أن تجككد أشككبهها ومككا ورةيككان وعطشككان وسكككران ونككدمان غضككبان
: السككلف بعض قال ولهذا والمتلء السعة على ؟ إةيش على دالة الصيغة

علككى دالككة فهككي الرحيككم " وأمككا الخلق لجميع عامة رحمة الرحمن " إن
علككى دال فككالرحيم الواسككعة برحمته ةيرحم وتعالى سبحانه أنه أي الفعل
وهككي الصفة على دال والرحمن المرحوم إلى الرحمة إةيصال وهو الفعل

. طيب الواسعة الرحمة بهذه وتعالى سبحانه الله اتصاف
ذلك نفسكه تعكالى ) حمد) لله (( الحمد:  قال ةثم  ه والمكراد ب الثنكاء ب

: قككوله ، تعككالى للككه بالجميككل الوصككف وهككو الحمككد ةثبككوت من بمضمونه
دد مم حح مل هه (( ا لل هذ ي هل لل ده ا هت هففف ي حم ا حل حوا حم لسفف ) أل) للففه (( الحمففد) ) ال

التي هي للستغراق التي وأل حمد كل أي للستغراق : إنها العلماء ةيقول
إنسككان كككل ) أي) خسففر لففف ي السنس ان (( إن مثككل كككل محلها ةيحل

ا ا السنس ان (( وخلق في نور بن محمد ةيا فأل ، إنسان كل ) أي) ضعيف
) .) لله (( الحمد

. : للستغراق الطالب
لا : للستغراق الشيخ للسككتحقاق هنككا واللم لله فهو حمد كل أن معناه إذ

عككز اللككه إل لككذاته ةيحمككد أن ةيسككتحق أحككد ل لنه للستحقاق والختصاص
للككه إل ةيكككون ل المحامككد لكككل المسككتغرق الحمككد لن والختصاص وجل
نفسكه تعكالى اللكه حمد " ةيعني بذلك نفسه تعالى : " حمد المؤلف ةيقول
الحمككد ةثبككوت من بمضمونه الثناء به والمراد الحمد هو الذي الوصف بهذا

لا هذا ليس ةيعني بمضككمون تعككالى اللككه علككى ةثناء ولكنه الله لحمد تجسيد
بالكمال : الوصف المؤلف قال لو تعالى لله بالجميل الوصف وهو الحمد
وصككفه كككرر فككإن الحمككد هككذا بالكمال المحمود وصف فالحمد أعم لكان

لء صار بالكمال )) العف المين رب للفه (( الحمد:  تعككالى اللككه قككال ةثنككا
(( الله ) ةيجيب) الرحيم (( الرحمن ) عبدسن ي ( حمدسن ي الله فيجيب
ي ي أثنى الكمككال مككن ماله على ةيحمد وتعالى سبحانه ) والله) عبد ي عل

بفعلككه كمككاله وعلككى بككذاته كماله على أي للغير المتعدي والكمال الذاتي
لا المرةين على فيحمد وتعالى سبحانه وإحسانه ةيحمككد فل غيككره أمككا جميع

ل فهككذا نفسككها للذات حمد أما عليه ةيحمد مما فعله كان إن فعله على إل
لل لله إل ةيكون ما صككفات مككن لككه مككا علككى وجككل عككز اللككه حمدنا إذا فمث
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حمككد فهككذا أشبهها وما والعظمة والقدرة والعلم والبصر كالسمع الكمال
والنعام الحسان من له ما على تعالى الله حمد وإذا الذاتي الكمال على
إنككزال علككى وتعككالى سبحانه حمدناه إذا ، المتعدي الكمال على حمد فهو

الكمال على حمد فهذا الضرر ودفع الرسل وإرسال الكتب وإنزال الغيث
حمفف ا السففم اوات ففف ي مفف ا لففه الففذ ي للففه (( الحمد  المتعككدي هففف ي حو
هض مر ل

ح لا) ا لا ) ملككك ) هككذا) السففم اوات ففف ي مفف ا لففه (( الففذ ي وخلقكك
لنه نفسه الله ةيحمد أي العلية على ةيدل الوصف هذا لن للحمد كالتعليل

السم اوات ف ي (( م ا:  وقوله الرض في وما السماوات في لما مالك
)) (( م ابككك أتككى ولهككذا العقلء وغيككر العقلء ) ةيشمل) الرض ف ي وم ا

حيككث مككن أكككثر لنهككم العقلء غيككر غلككب وإنما وهؤلء هؤلء ةيشمل لجل
لا هككذا في فإن العدد حيث من أما النوع الصككلة عليهككم الملئكككة لن شككك

أربككع موضككع مككن مككا اللككه إل ةيحصككيهم ل وهم عقلء أنهم لشك والسلم
ففف ي ومفف ا (( السم اوات:  وقككوله ملككك وفيككه إل السككماء فككي أصككابع

، سككماوات سككبع ؟ كككم متعددة لنها وجمعت جمع ) السماوات) الرض
والرفعككة العلككو وهككو السككمو مككن مككأخوذة وهككي الخرى فوق واحدة كل

الراضين فتشمل الجنس بها المراد لكن ) أفردت) الرض ف ي (( وم ا
سككبع فهككي القككرآن بظككاهر وسبع السنة بصرةيح سبع الراضين لن السبع
مففن اقتطففع ( من:  وسككلم عليككه الله صلى النبي لقول السنة بصرةيح

اا الرض ا ا شبر سففبع مففن القي امففة يففوم طففوقه حففق بغيففر ظلمفف
ده:  تعككالى لقككوله القرآن  وبظاهر) أراضين لل هذ ي (( ال للفف حق ا حلفف حع حخ مب حسفف
تت حوا حم حن حس هم هض حو مر ل

ح لن ا ده حل مث لا هنا المثلية فإن]^12)[الطلق:) هم قطعكك
لا المؤلف وقول للعدد فتكون بالصفة ليست لا : " ملك هو أنه " ةيعني وخلق
: المؤلككف قككال ولككو المككدبر لهككا المالككك وهو وتعالى سبحانه خلقها الذي

لا لا كلمككة كككان وإن أبيككن لكان وتدبير سككبحانه فككالله التككدبير ةيتضككمن ملككك
لا الرض فككي ومككا السككماوات في ما له وتعالى اللككه إل ةيخلقهككا فلككم خلقكك
لا لا الله إل لها مالك فل وملك الطلق وجككه علككى فيها لحد تدبير فل وتدبير

ده((:  وقوله وتعالى سبحانه الله إل حل حو دد   مم حح مل هة هف ي ا حر هخفف )  كالككدنيا) ال
) هنا) الخرة ف ي الحمد (( وله:  قوله الجنة دخلوا إذا أولياؤه ةيحمده

اللككه قككال كمككا والخككرة الككدنيا في محمود أنه مع الخرة في الحمد خص
ده ((:  ةثانية آةية في تعالى دد حل مم حح مل حلى هف ي ا دلو هة ا حر هخ ده حوال حلفف دم حو مكفف دح مل ا

أبيككن الخككرة فككي حمككده ظهككور لن ذلككك ذكككر لكنككه]^70)[القصككص:)
أن إل ةيرى ول به وةيكفر وجل عز الله حمد ةينكر من الدنيا في فإن وأوضح

العتقككاد هككذا اعتقككد ومن مدبر لها وليس بذاتها تتفاعل طبيعة الدنيا هذه
لا ؟ الله ةيحمد أن ةيمكن فهل الشككر واندفاع الخير رأى لو حتى ةيمكن ل أبد
ةيحمككد أن إل لحككد ةيمكن ل الخرة في لكن به ةيقر ل لنه الله ةيحمد ل فإنه
قككال النككادر إل ةيحمد أحد ل الخرة في أنه كما لله الخرة في فالحمد الله
حسى ((:  وسككلم عليككه اللككه صلى للنبي تعالى الله من حع حك حأ حثفف حع مب حك حي ببفف حر

ام ا حق ا ادا حم دمو مح الله ةيحمدهم لم ممن الناس بقية أما]^79)[السراء:) حم
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ةيحسككن مككن تحمككد الككدنيا فككي فأنت الخرة في لهم ليس فإنهم وجل عز
ذلككك ةيكون أن إل اللهم صاحبك ول صدةيقك تحمد ما الخرة في لكن إليك
) كالككدنيا) الخففرة ففف ي الحمففد (( وله:  ةيقول فربما الجنة دخول بعد

اللككه رحمككه التقككدةير بهككذا المؤلككف وكأن الدنيا في الحمد له أن كما ةيعني
: تعككالى قككوله فككي كما عليه السياق لدللة الخر الشق حذف : إنه ةيقول

حل (( حع حج مم حو دك حل حل هبي حرا دم حس دكف هقي لر حت ححف مل والككبرد ةيعنككي]^81)[النحككل:) ا
: تعككالى اللككه قككال " نعككم الجنككة دخلككوا إذا أوليككاؤه : " ةيحمككده قككوله

دلوا حق ا حو دد ((  مم حح مل هه ا لل هذ ي هل لل حن ا ا حق حد ده حص حد مع حن ا حو حث حر مو حأ حض حو مر ل
ح )[الزمر:) ا

تعككالى اللككه فإن الكافرةين جزاء على حتى ةيحمد أنه الصحيح ولكن]^74
الجنة أهل وسوق النار إلى النار أهل سوق ذكر لما الزمر سورة آخر في
ح ي ((:  قككال الجنة إلى هض دق مم حو دهفف حن مي قق حب حح مل حل هبفف ا هقيفف دد حو ممفف حح مل هه ا للفف قب هل حر

حن همي حل حع ا مل وكمككال عدله كمال على ةيحمد تعالى الله فإن]^75)[الزمر:) ا
عليككه فيحمككد العككدل بككاب من ؟ إةيش باب من النار لهل ومجازاته فضله

حو ((  "   الجنة دخلوا إذا أولياؤه : " ةيحمده قال ده دم حو هكي حح مل فعله ) في) ا
در(( هبي حخ مل " فعلككه : " فككي المؤلككف ) ةيقككول) (( الحكيم خلقككه  في))  ا

لا وفعله شرعه في حكيم لنه قصور فيه وهذا فليست القدر هو الذي أةيض
الشرع فإن بكلمه ةيكون الذي الشرع في حتى بل بالفعل خاصة الحكمة

هككو فعلككه وكككذلك الكلم هككو بل الله فعل وليس الله كلم وهو الوحي هو
فككي ةيقككال ولهككذا التقككان وهككو الحكككام مككن مأخوذة والحكمة فيه حكيم

أن لنككا سككبق ولكنككه التقان هو وهذا موضعه الشيء وضع : إنها تفسيرها
ككككم الحككاكم:  معنيككان لككه الحكيم ومككن الحكككم مككن مككأخوذة لنهككا والمح
لا كم محبوب ةيا الله حكم الله وأن الحكام  ؟ نوع
: ...... الطالب
. نعم ، : نعم الشيخ

: ..... الطالب
لا نوعان الحكمة وأن ، وكوني شرعي حكم : صح الشيخ . أةيض

: ..... الطالب
. الحكام من كل في ، نوعان نعم أي .....، حكم ، : نعم الشيخ

: ..... الطالب
. للحكم دخل مالها ، : ل الشيخ

: ..... الطالب
هككذه علككى الشككيء هذا كون أن بمعنى الصورةية ، وغائية : صورةية الشيخ

نعككم الشيء هذا من الغاةية بأن والغائية ، للحكمة موافق المعينة الصورة
لل عليها الله ةيحمد حكمة علككى والصككيام الككوجه هذا على الصلة كون فمث

فككي وكذلك الشرعية المور في هذه الوجه هذا على والوضوء الوجه هذا
ومككا والقمككر والشمس الوجه هذا على النسان خلقة كون الكونية المور
الصككورة هككذه على الشيء هذا كون بمعنى صورةية حكمة هذه ذلك أشبه

أخرى حكمة الشيء ذلك من الغاةية ةثم للحكمة موافق لشك هذا المعينة
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وفكي ؟ بعكد إةيكش الشكرع فكي والغائية الصورةية الحكمة هذا تكون طيب
الشكرع فكي غائيكة حكمكة أربعكة تككون اةثنين في اةثنين ضربت وإذا القدر
القككدر في صورةية حكمة القدر في غائية حكمة الشرع في صورةية حكمة
الله أحكام إلى اطمئن بهذا النسان آمن وإذا وجل عز لله ةثابت ذلك وكل

أن ةيعلككم لنككه اعككتراض أي ذهنككه في ةينقدح ولم والشرعية الكونية تعالى
قلبككه فككي ةيبقى ل فإنه حكمة عن صادر أنه علم وإذا حكمة عن صادر هذا

ةيطمئككن وبهككذا الحكمة تقتضيه الذي وهو الثواب عين هو هذا أن من شك
لا النسان وةيطمئن الله شرةيعة إلى النسان وجككل عككز اللككه قككدر إلى أةيض

) ةيقول) (( الخبير:  وقوله غيره ةيجوز ل الذي الصواب هو هذا أن وةيعلم
المككور ببككواطن العلم وهي الخبرة ذو معناه " والخبير : " بخلقه المؤلف

لا الزارع سمي ومنه الخككبرة ذو فككالخبير بككالحرث الحبككة ةيسككتر لنككه خبير
بككل ل ؟ المككور بظواهر العلم ذلك ةينافي وهل المور ببواطن العلم وهي

بظواهرهككا ةيعلم أن أولى باب من المور ببواطن ةيعلم الذي لن ةيؤةيده إنه
لا والحكمة ؟ بمككاذا قرنككت هنككا ، وبككالعلم بككالعزة وجل عز الله ةيقرنها دائم

حكمتككه أن ليتككبين بككذلك اللككه ةيقرنهككا وإنمككا الخككبرة ةيتضككمن الذي بالعلم
ليككس الشككيء هذا أن لك تراءى إذا وأنه علمه على مبنية وتعالى سبحانه
أن لعرفككت وفهككم علككم عنككدك كككان لككو وإل علمك لنقصان فذلك بحكمة
الا فصككل أو فسر ةثم  قدره وفيما الله شرعه فيما الحكمة علمككه مككن شككيئ

وغيككره كماء ؟ عندكم إةيش الرض في ) ةيدخل) يلج م ا (( يعلم:  فقال
) من) السم اء من ينزل (( وم ا وغيره ) كنبات) منه ا يخرج (( وم ا

هككذا نعككم وغيره عمل من فيها ) ةيصعد) فيه ا يعرج (( وم ا وغيره رزق
دم التفصككيل باب من حل مع حي دج حمفف ا ((  هلفف هض هففف ي حي مر ل

ح ) اسككم) (( مفف ا ) و) ا
الرض فكي ةيكدخل مكا ككل ةيكدخل ) بمعنى) (( يلج العموم تفيد موصول

فككي ةيككدخل " المككاء : " كمككاء المؤلككف ةيقول ةيعلمه وتعالى سبحانه فالله
السككماء مككن المككاء اللككه أنككزل فإذا وةيخرج ةيدخل ؟ منها ةيخرج ول الرض
آلة بغير أو بآلة خرج ةيخرج أن تعالى الله أراد وإذا ةينابيع الرض في أدخله
؟ الرض فككي ةيككدخل ممككا المككاء غيككر " وإةيككش : " وغيككره وقككوله طيككب

. وغير الموات
: ..... الطالب
لا النبات نقول ما كذا الرض في جحور له التي والشياء : نعم الشيخ أةيضكك

لا النبات ، فككي ةيلككج مككا أن المهككم الرض فككي داخلككة كلهككا بذوره نعم أةيض
لل أصنافه ةيحصى ل الرض لا واسع وهو أفراده عن فض سككبحانه واللككه جككد
سككبحانه اللككه ةيعلمهككا جحرهككا فككي تككدخل الككتي الذرة حتى ةيعلمه وتعالى
" وغيككره : " كنبككات المؤلككف ) ةيقول) منه ا يخرج (( وم ا طيب وتعالى
الرض فككي تنتشككر التي والحيوانات والمعادن كالماء وغيره واضح النبات

الصكل هككذا ) نعم) خلقن اكم (( منه ا ؟ النسان ذلك : ومن نقول وهل
ده وإدخال ) إخراج) سنعيدكم وفيه ا خلقن اكم (( منه ا نعم أي للفف حوال  ))

مم دك حت حب مسن حن حأ هض هم مر ل
ح ات ا ا حب ا لم* حسن دث مم   دك دد هعي حه ا دي مم هفي دكفف دج هر مخ دي اجفف ا حو حرا مخ )) هإ
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حم ا((:  ةيقول طيب]^18[نوح: حو دج   در مخ حه ا حي من حم ا هم دل حو هز حن حين هء همف حم ا لسف ال
في تبقى أنت ؟ الرزق السماء من ةينزل كيف الرزق ، وغيره رزق ) من)

ولكككن ل ؟ الثياب أو السماء من عليك ةينزل التمر وةيعطيك ةيوم كل البيت
لل بالمطر ةيكون الرزق منهككا وةيخككرج الرض فتنبككت المطككر اللككه ةينككزل مث
ا ا والمرعى الماء هككذا وغيككر طيككب ) واضككح) ولسنعفف امكم لكم (( مت اع
السككماء من المر ةيدبر الله أمر ةينزل وجل عز الله أمر ةينزل ؟ ةينزل إةيش
لا وتنزل الرض إلى هب وتنكزل الملئكة أةيض الشكياطين مواضكع فكي الش

حم ا(( ةيعلمه والله هذا من كثيرة وأشياء حو دج   در مع فيهككا : " ةيصككعد ) ةيقول) حي
بككإلى تعككدى وةيعككرج كككذا ةيصعد ) بمعنى) (( يعرج " هنا وغيره عمل من

دج:  تعككالى قككال كمككا در معفف حت دة ((  حكفف هئ حمال مل دح ا برو هه حوالفف ميفف حل )[المعككارج:) هإ
در:  وقال]^4 قب حد دي حر ((  مم حل حن ا هء هم حم ا لس حلى ال هض هإ مر ل

ح لم ا دج دث در مع هه حي مي حل )) هإ
مثككل في اختلفوا ) والنحوةيون) فيه ا (( يعرج:  قال وهنا]^5[السجدة:

ةيجعككل ةيعنككي الفعككل ةيناسككب بمعنككى الحككرف : إن قككال مككن فمنهككم هككذا
لل الفعككل ةيناسب آخر حرف بمعنى الحرف إلككى بمعنككى : فككي ةيقككول فمث
الفعككل وةيضككمن الصككلي معنككاه علككى بككاق الحرف : بل ةيقول من ومنهم
)) (( يعففرج:  فيقككول البصككرةيين مذهب وهذا الحرف ذلك ةيناسب معنى

فيككدخل ةيعككرج ةيعنككي الدخول معنى العروج وهو الظاهر معناه مع مضمن
لنككا وسككبق فيهككا وةيككدخل ةيعككرج ةيدخل ول فقط ةيعرج بما المراد ليس فيها
المذهب هو المذهب هذا أن ابن تيمية السلم لشيخ التفسير مقدمة في

هككذا لن الحككرف ةيناسككب معنككى الفعككل ةيضككمن أن وهو المحقق الصحيح
: معنيين للفعل ةيجعل التضمين
. اللفظ من الظاهر : المعنى أحدهما
ذلككك وةيظهر به تعلق الذي الحرف ليناسب تضمنه الذي : المعنى والثاني

لا ا ا:  تعالى قوله في جلي ل أننككا ) معلككوم) اللفه عب اد به ا يشرب (( عين
أشككرب أنككا تقككول أن الشرب آلة هي ما إناء من آلة نجيب بالعين نشرب
بعككض ةيرى له إناء تكون أن ةيمكن ل عين وهي بها ةيشرب لكن صح بالناء

ن بمعنكى البكاء ةيجعكل : أن العلماء أن آخكرون وةيكرى منهكا ةيشكرب أي م
اسككتفدنا ةيككروى معنككى ةيشككرب ضككمنا إذا ةيككروى معنككى ةيشككرب متضككمن
لككم مككن بمعنككى البككاء إن قلنككا إذا لكن والري ؟ بعد إةيش الشرب فائدتين
لل نضمن أننا هو الصحيح المذهب أن فالمهم الفائدة هذه نستفد معنى فع

لا بمعنككى الحككرف نجعككل ول الحككرف ةيناسككب حو((:  قككال  آخككر حرفكك ده حو  
دم هحي لر در(( ) بأوليائه) ال دفو حغ مل لا هذا  لهم))  ا دليككل بل التخصككيص من أةيض

: " ةيقككول اللككه رحمككه والمؤلككف متعلقهككا ةيككذكر )لككم) (( الرحيم كلمككة
نعككم المؤلككف كلم هككذا لككه رحمككة ل أعككداؤه ةيكككون " فعليككه بأوليككائه

لا) (( الغفورو الصككحيح ولكككن لهككم مغفككرة ل فأعككداؤه لوليككائه ) أةيضكك
رحيككم فهككو إطلقهمككا علككى فيبقيككان مطلقان السمين هذةين لن العموم

لا صككحة تعككالى اللككه أعطككاه قككد الكككافر بأعككدائه حتى اللبككاس مككن ورزقكك
لكنهككا رحمككة هككذا وكككل والهككل والزوجككة والمسكككن والشراب والطعام
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لا والمغفككرة المككؤمنين كرحمككة خاصككة تكككن ل أنها ةيعني عامة رحمة أةيضكك
عككز اللككه أوليككاء مككن ولي فهو تاب وإذا لله عداوته من تاب من ةيستحقها

اال (( خلطوا نعككم ، وولةيككة عداوة النسان في ةيكون قد ولكن وجل عم
ا ا ا ا وآخر ص الح وتعكالى سككبحانه اللكه لمغفككرة مسكتحقون ) وهكم) سيئ

. أعلم والله
: ...... الطالب
. عامة ل ، : نعم الشيخ

: ..... الطالب
ةيعنككي بالفعل تختص معناه الرحيم قليل قبل قلنا كما عامة : أقول الشيخ
. نعم إي ، أظن التوحيد بعد ، المرحوم إلى الرحمة إةيصال

: ...... الطالب
. هذا إحسان فيه ما ، : ل الشيخ

: ..... الطالب
. ضعفه العلماء بعض .....لن نعم : أي الشيخ

لا فهككو حاكم ) بمعنى) (( حكيم حكيككم كككان وإذا فعيككل مبالغككة صككيغة إذ
وقككد مفعككل بمعنككى تككأتي وحكيككم محكككم بمعنككى فهككو أحكككم من بمعنى

لا أنشدناكم لا بيت " . ةيؤرقني السميع الداعي رةيحانة " أمن ، سابق
. : الفوائد الطالب
عز لله الكامل الحمد : ةثبوت السابقة الةيات فوائد من  ، : الفوائد الشيخ
. آخره ) إلى) لله (( الحمد:  لقوله وجل
لا اللم ) لن) (( لله:  لقوله له أهل هو له ةثبت الذي الحمد هذا : أن وةثاني
. والختصاص للستحقاق قلنا كما

مصككلحة لجككل نفسككه علككى وجككل عز الله : ةثناء الكرةيمة الةية فوائد ومن
حمد فإذا عليه ةثناء نحصي أو الله على نثني أن نستطيع ل نحن لننا العباد

نثني وكيف نحمده كيف وجل عز ةيعلمنا لنه مصلحتنا من فهذا نفسه الله
لمصككلحة عليهككا وةيثنككي وتعككالى سككبحانه نفسككه ةيمككدح لن أهل وهو عليه

ةيظهككر مككا الكمككال صككفات من لنا ةيظهر كونه عن غنى في فهو وإل عباده
قد الفائدة وهذه مصلحتنا أجل من هذا ولكن ذلك نعرف أن عن غنى في

وهككل ؟ نفسككه علككى تعككالى اللككه ةيثنككي كيف مقدر سؤال عن مبنية تكون
ةيمدح الله : إن ةيقال أن فالجواب ؟ ل أم منقبة ةيعتبر نفسه الشخص مدح

مككن لكككن كامل لنه كماله نعرف أن أو عليه نثني أن إلى لحاجته ل نفسه
مككاذا نعككرف ول عليككه ةثنككاء نحصي ل أننا إذ مصلحتنا أجل من ؟ إةيش أجل
. وحيه طرةيق عن إل عليه به نثني
ففف ي مفف ا له (( الذ ي:  لقوله الله ملك : عموم الكرةيمة الةية فوائد ومن

وقككد ملكه عموم على نفسه حمد ) وهنا) الرض ف ي وم ا السم اوات
السففم اوات خلففق الففذ ي للففه (( الحمد مثككل فعلككه على نفسه ةيحمد

دد مثككل شككرعه علككى نفسه ةيحمد ) وقد) والرض مم حح مل هه (( ا للفف هذ ي هل للفف ا
حق حل هت حخ حوا حم لس حض ال مر ل

ح حل حوا حع حج هت حو حم ا دل بظ حر ال بنففو ]^1)[النعككام:) حوال
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دد مم حح مل هه (( ا لل هذ ي هل لل حل ا حز حلى حأسن هه حع هد مب حب حع حت ا هك مل مم ا حل مل حو حع مج ده حي حجفف ا حلفف حو هع
.]^1)[الكهف:)

لقوله واحدة من أكثر ةيعني جمع السماوات : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
. الرض وكذلك سبع أنها ةثبت قد أخرى أدلة ) ومن) (( السم اوات: 

أظهككر القيامككة ةيككوم وجل عز الله كمال : ظهور الكرةيمة الةية فوائد ومن
عككام ) فالملك) الخرة ف ي الحمد (( وله:  لقوله الدنيا في ةيكون مما

لا الحمد وظهور لا جلي . الخرة في ةيكون واضح
) .) (( الخرة:  لقوله البعث : ةثبوت ومنها
والشككرعي الكككوني وجككل عككز الله حكم : إةثبات الكرةيمة الةية فوائد ومن

هككذه علككى وةيتفككرع بالشككرع والمتعلقككة بككالكون المتعلقككة حكمته وإةثبات
أي نرةيككد ل بحيككث والشككرعي الكككوني لقضككائه التسككليم وجككوب القاعدة
نتهككم أن ةيجككب فإنه الحكمة خلف ظاهره ما على جاء وإن حتى اعتراض

الكوني الحكمين في حكيم وتعالى سبحانه أنه ةثبت إذا لن عقولنا ؟ إةيش
عن صادر لنه والشرعي الكوني للقضاء التسليم ذلك من لزم والشرعي

. علينا تخفى قد الحكمة هذه لكن حكمة
)) (( الخبير:  قوله من ةيؤخذ الله علم : عموم الكرةيمة الةية فوائد ومن
والعككالم بككالبواطن العككالم هككو الخككبير لن بعككدها التفصككيل مككن جككاء وما

. بالظواهر عالم بالبواطن
وهمككا وجككل عككز للككه الكرةيميككن السككمين هككذةين : إةثبككات فوائككدها ومككن

. ) طيب) الخبير (( الحكيم
التفصككيل ةثم الجمال البلغية الساليب من : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن

هو البلغية الطرةيقة هذه وفائدة آخره ) إلى) * يعلم (( الخبير:  لقوله
لل جاء إذا الشيء أن التفصككيل فجككاء تفصككيله إلككى النفوس تشوفت مجم

لا إليككه تتطلككع نفككوس علككى التفصيل ورد فإذا إليه تتطلع نفوس على وارد
: لككك قلككت لككو ؟ كككذلك أليككس القلككب فككي وأرسخ النفس في أوقع كان

الليكل مكن الواحككدة السكاعة البارحة درةيت ما عظيم شيء البارحة حدث
هككذا إةيككش تتطلككع لهذا تتشوف ؟ ةيكون إةيش ، علمت ما عظيم أمر حدث

لل البارحككة : حككدث لككك قلككت لككو لكككن العظيم الشيء بنجككم رمككي أن مث
لا فاستنار لا نور لنك كالول ليس لكن الخبر هذا تقبل حال كل على عظيم
هككذا وإةيككش ، عظيككم ..... شككيء ؟ العظيككم الشككيء هككذا وإةيككش ستقول
إليككه تشككوفت وقككد قلبككك على ةيرد حتى الشيء هذا .....وإةيش ؟ الشيء

لا . نعم كثير
فككي وتعككالى سككبحانه اللككه تصككرف : تمككام الكرةيمككة الةيككة فوائككد ومككن

دم ةيعككرج وهككذا ةينككزل وهذا ةيدخل وهذا ةيلج هذا مخلوقاته حل مع حي دج حمفف ا ((  هلفف حي
هض هف ي مر ل

ح حم ا ا دج حو در مخ حه ا حي من حمفف ا هم دل حو هز حن حينفف هء همفف حم ا لسفف حمفف ا ال دج حو در معفف حي
حه ا ) .) هفي
كككان وإن النسككان ةيمككاس بمككا : البككداءة بلغيككة فائدة وهي فوائدها ومن
قبككل منهككا ةيخرج وما الرض في ةيلج عما ستتحدث لنك منه أشرف غيره
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الفائككدة هككذه هنككا طيككب فيها ةيعرج وما السماء من ةينزل عما التحدث أن
للم هذا وهل الرض من أشرف السماء أن على بناء ، تسككتعجلون ل ؟ مس
للم هككو هككل مككن أشككرف الرض أو الرض مككن أشككرف السككماء أن مسكك

ةيككرى مككن منهككم كثير جدل فيه ، العلماء بين خلف فيه هذا نعم ؟ السماء
الملئكككة إل فيهككا ةيكككن لككم لككو السككماء إن وةيقككول أشككرف السككماء أن

لا فيها والسماء علو جهة وهي المقربون ومنهككم فوقهككا وجككل عز الله أةيض
وهككم المخلوقات أفضل منها خلق : لنه ةيقول أشرف الرض أن ةيرى من

لا كان وإن النزاع وهذا أشرف فهي والرسل النبياء : إنككه ةيقككال قككد نزاعكك
أن النسككان ةيككرى وهلككة أول فككي حككال كككل علككى لكنككه العلم فضول من

أكككثر تماسككنا لنهككا هنككا الرض ذكككرت ولكككن الرض مككن أشرف السماء
. طيب أكثر عنها ونعرف

لا وفيها عكز للكه والمغفككرة الرحمكة : إةثبكات الكرةيمكة الةيكة فوائد من أةيض
حو((:  قوله في وجل ده دم حو هحيفف لر در ال دففو حغ مل علككى الرحيككم قككدم ) وهنككا) ا

ةيكككون لمككا الرحيككم على الغفور تقدةيم القرآن في الكثر كان وإن الغفور
آةثككار مككن والمنككافع والمصككالح والمنافع المصالح من والرض السماء في

الذنب محو المغفرة لن المغفرة آةثار من المصائب ودفع الرحمة ؟ إةيش
عند الرحمة طيب نعم الخير حصول والرحمة المكروهات فيه تدور الذي

وعنككد له ةثابتة حقيقة وجل عز الله صفات من صفة أهل السنة والجماعة
الحسكككان إرادة أو الحسكككان هكككي الرحمكككة : إن ةيقولكككون الشكككاعرة
؟ لمككاذا النعككم بككإرادة أو بككالنعم ةيعنككي للككه المفعول بالشيء فيفسرونها

النعام بإرادة الرحمة فيفسرون الرادة بصفة ؟ إةيش بصفة ةيقرون لنهم
الصككواب القككول أن لنا سبق ولكن نفسه والحسان بالنعام أو والحسان
الله بأسماء ةيتعلق فيما والسنة الكتاب نصوص تجرى أن هو به المقطوع
: نقكول ل حاجكة مكا ول اللئكق نقكول أن ةيحتكاج ، ظاهرهكا علكى وصفات

ظاهرها أن اليقين علم نعلم لننا فقط الةيضاح سبيل على إل بالله اللئق
كككان لكو لنككه التشككبيه التعطيككل أهككل ةيقول كما ظاهرها وليس بالله لئق

التمثيككل أو التشبيه وصفاته الله أسماء في والسنة الكتاب نصوص ظاهر
اللككه شككبه مككن لن الكفككر هككو البككاب هذا في والسنة الكتاب ظاهر لكان
)) شفف يء كمثلففه (( ليس:  تعككالى قككوله كككذب حيككث كفككر فقد بخلق

لل ؟ إةيككش الحككق ظككاهر ةيكككون أن ومحككال لا بككاط إن قلنككا إذا ولهككذا وكفككر
اللئككق ظاهرها على تجرى صفاته الله أسماء في والسنة الكتاب نصوص

اليقيككن علككم نعلككم فإننككا وإل الةيضككاح باب من ؟ إةيش باب من فهذا بالله
حاجككة فل بككالله ةيليككق ما هو ظاهرها أن الشمس من أةيقن عندنا هو الذي
. نعم فقط الةيضاح سبيل على نقيده قد لكننا به التقليد إلى

موصككوفها عككن النظر بقطع هي حيث من كمال صفات هي هل والرحمة
. الرحمة حتى الواقع في كمال صفة هي ؟ نقص صفة أو
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